
Uchwała Nr XXVII/167/2020 

Rady Gminy Baranowo  

z dnia 29 października 2020 r.  

 

w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

 w Baranowie  

 Na podstawie art. 18. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r. poz. 910) i  § 18 Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rada Gminy 

Baranowo uchwala co następuję:  

§ 1. 

Nadaje się sztandar Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie. 

§ 2. 

Sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie ma kształt prostokąta  

o wymiarach 100 cm x 102 cm i jest obszyty złotymi frędzlami o długości 6 cm. Sztandar 

stanowi płat tkaniny umieszczony na drzewcu zwieńczonym metalową głowicą w formie orła 

w koronie sztandaru jest ciemnego koloru, ma długość 230 cm i 35 cm, jest dwudzielny, 

połączony tuleją z metalu. Awers stanowi tkanina koloru kremowego. Centralne miejsce 

zajmuje portret Papieża Jana Pawła II. Portret jest w kształcie owalu, Jan Paweł II ubrany jest 

w papieskie szaty. Wizerunek Patrona Szkoły otoczony jest złotą lamówką. Nad portretem 

widnieje napis: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, pod portretem mieści się napis:  

w Baranowie. Litery są w kolorze brązu. Rewers jest czerwony, a na jego tle – godło Polski – 

biały orzeł w złotej koronie z głową zwróconą w prawą stronę. Dziób i szpony mają również 

złotą barwę. 

§ 3. 

Wzór awersu i rewersu sztandaru określa załącznik do uchwały. 

§ 4. 

Szarfy o barwach Rzecz Pospolitej Polskiej w ilości 3 sztuk przeznaczone są dla pocztu 

sztandarowego. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



 



Załącznik 

do Uchwały Nr XXVII/167/2020 

Rady Gminy Baranowo  

 z dnia 29 października 2020 r. 
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